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A cigánykérdés elintézése.
Egész Magyarországon állandóan 

sok bajt okozott a rakoncátlan kóbor 
cigányoknak garázdálkodása. Tudjuk, 
hogy ez az ingyenélő népség csak lo
pással és betöréssel harácsolta össze 
mindazt, amire szüksége volt. Tömér
dek bűn terheli ezt a munkakerülő 
népet, amely gyakran réme volt egyes 
vidékeknek.

Börtöneink és fogházaink legna
gyobb részét a cigányok töltik be, 
akik már számtalan gyilkosságot is 
követtek el s akik ellen ezért a csen
dőrségnek sokszor igen kiterjedt kör
zetben kellett a kíméletlen hajszát 
megindítani.

Lévának öregebb lakosai bizonyára 
emlékezni fognak még, hogy a város 
kőbányáiban éa a kurtahegyi füstös 
lyukakban tanyázó cigányok évek hosz- 
szu során át mennyi kellemetlenségnek 
és kárnak voltak okozói númv>ak á 
város területén, hanem a közeli fal
vakban is. Sem a város hajdúi, sem a 
vármegye pandúrjai nem bírták őket 
megfékezni és teljesen megtörni, A 
cseudőrség robbantotta szét a bandá
kat és csinált közöttük megfelelő rendet.

Valóban nem ártott a háborús vi
lágban — amikor úgyis elég komoly 
bajjal kell küzdenünk — ezeket a kel
lemetlen és veszedelmes parazitákat 
erélyesen megrendszabályomi.

A belügyminiszter, a miniszterta
nács felhatalmazásával, radikális rende
letet adott ki a cigánykérdés végleges 
eliotézésére.

A közérdekű rendelet elsősorban 
szigorúan eltiltja a vándor cigányokat 
a szokásos kóborlástól. Összeírják tehát 
a lakástalan elemeket éppen ott, ahol 
véletlenül tartózkodnak, azután nyil
vántartás szerint azonnal elhelyezik.

A veszedelmes kóborlás kiirtására 
pedig a hatóság elkobozza tőlük sze- 
dett-vetett vonóállataikat és homályos 
eredetű járómüveiket. Elfogadható lo
vaikat kötelesek azonban hadi szolgál
atáéképpen átadni. Jövőre azután akár 
Évát, öezvért vagy ezamarat csakis 

ülöu rendőrhatósági eDgedelemmel 
szerezhetnek.

Az általános véderő érdekében a 
■ S—50 éves cigány férfiakat sorozó 
bizottság elé állítják és azokat, akik 
nem alkalmasak fegyverszolgálatra, va
lamint az élősdi cigány asszonyokat a 
ósdi szolgáltatásukról szóló törvény alap
ján munkára kötelezik.

Az állampolgári kötelezettségekkel 
•zeniben a hadbavonult cigányok csa
ládjai rendes hadisegitségben részesül

nek, a munkára fogott cigányok pedig 
muukadijat szereznek. De sem a hadi- 
segitséget, sem a munkadijat uem kap
ják kezükbe, mert ezeket a pénzeket 
az elöljárók kezelik, miuthogy elsősor
ban ebből törlesztik a kóbor cigányok 
eltartásából eredő költségeket.

A munkaképtelen cigányok ellá
tásából szármázó kiadást mindaddig, 
míg az illetők illetőségi helyei nincse
nek megállapítva, — a toloucozási 
költség terhére az állam födözi.

Azután minden civilizálandó ci
gány, aki 12.-ik évét mar betöltötte, 
igazolványt kap és ugyanakkor miu- 
deniknek kijelölik tartózkodása helyet, 
amelyet rendőrhatósági engedelem nél
kül egyátalán nem Bzabaü elhagynia.

Végül pedig még arról is bölcsen 
gondoskodik a rendelet, hogy a cigá
nyokat rendszeresen beojtsak, köze
gészségügyi érdekből megvizsgálják és 
a fertőző betegeket rögtön elkülönítsék.

Igaza van a miniszternek, mikor 
a rendeletben azt mondja, Hogy ; Szi
gorú intézkedésekkel gondoskodni kell 
arról, hogy a kóbor cigányok a haza 
védelméből és a közérdekű munkákból 
éppúgy kivegyék részükét, mint az ál
lamnak összes polgárai es hogy a va
gyonbiztonságot ne veszélyeztessék.

A rendeletben foglalt energikus 
és igazán praktikus szabályok alkal
masak arra, hogy a cigány kérdés min
den téren és minden irányban alapos 
megoldást nyerjen.

Szülök figyelmébe 1
A pályává'aeztás életbevágó fontosságú I 

Mégis lépten-nyomon sít látjuk, hogy uhui 
fordítanak rá elég gondot.

Pályáját miudenkiuek úgy kell meg- 
válaszúmé, hogy aa neosak megélhetését 
biztosítsa, hanem jóleső megnyugvással és 
benső megelégedéssel töltse el.

Mmden síülö a maga és gyermeke ér
dekében alaposan goudo’ji meg, hogy melyik 
pálya lesi fis, v»gy leánya részére a legmeg
felelőbb. Nehogy később jöjjön rá arra, hogy 
rosszul választotta meg gyermeke pályáját és 
esábai sok faradságot a drága ioöt teosérel 
el, amivel más, neki megfelelő foglalkozásban 
messze e.őre juthatott volna.

Életpályául miLdeukiuek azt a foglalko
zást keil választania, amelyre öt testi éa wel- 
lemi erői bivstóttá teelik,

Aa így választott pályán bárki elsőrangú 
munkaerő lehet s mint ilyennek, megfelelő 
keresete lehet bármely loglalkoaási ágban is 

Legfontosabb tényező a pályát választó 

í,u vagy Wny 
korta élőim dúl, bogy egyesek szervezetüket 
kellő képen nem ismerve, annak meg nem I 

felelő pályára mennek. A uek'k nem való 
muuka egészségüket idő eiőt*.  a>Aassa, beteggé 
teszi őke*,  úgy, hogy más foglalkozást kell 
választaniok, ha ez, módjukban áll, ha pedig 
nem, akkor kénytelenek szakmájukban meg
maradni és szenvedni. Ennek elkerít ése vé
get'- szü .séges, hogy mindenki pályája 
megvá asatása előtt vizsgáltassa meg magát 
orvossal arra nézve, vájjon szervezete nem 
tiltja-e el attól a foglalkozástól, ameyet 
egész életén át folytatni kíván.

A testi alkalmassággal egyenlő fontos
ságú, bogy aa iskolát elhagyó tanulók szel
lemi erőiknek megfelelő pályára lépjenek. Aki 
pl, lastú számoló, az ne menjen építésznek, 
stb. Miután a legtöbben 13—14 éves koruk
ban választanak pályát és ekkor még szel
lemi képességeik fejlődőben vannak, azért 
ebben a tekintetben igen nagy óvatossággal 
kell eljárni. Föltétlenül szükséges, hogy a 
szülők állandóan figyelemmel kisérjék gyer
mekük szellemi képességeinek nyiivánulásait, 
már kiskoruktól kezdve. 8ok esetben a ta
nító vagy tauár is igen jó útbaigazítással 
-.ni../. k.t

■o--.
A pályaválasztásnál döntő szerepe van 

az iskolai képzettségnek is. A legtöbb pálya 
megkíván bizonyos iskolai képzettséget. Gól
szerű mindenkinek idejekorán megtudakolnia, 
hogy választandó pályához mily iskolai 
képzettségre vau szüksége, nehogy kisebb 
iskolázottsága útját állja boldogulásáank.

Számolni kell a gyermekek hajlandósá
gával I Aki arra a pályára megy, amelyhez 
kedvet erez, az ott nagyokb szeretettel, 
szorgalommal fog dolgozni, s így annál inkább 
van remény arra, hogy kiváló munkaerővé 
válik. Meg kell figyelni a gyermekek hajtan- 
dóiágait, szabad dajükben űzött kedvteléseit 
is, mert ezair adják a legmegbízhatóbb fele
letet arra, hogy mihez is van igazán kedvük. 
Minden szülőnek meg kell ismernie gyerme
keit, mert azok sok esetben nincsenek tisz
tában hajlandóságaikkal. Gyakran azt hiszik, 
hogy kedvük van bizonyos foglalkozáshoz s 
rövid idő múlva kitűnik, hogy csak pillanat
nyilag tetszett meg nekik, vagy valaki rábe
szélte őket. Gyermeke iránt vétkezik az a 
szülő, aki nem veszi figyelembe gyermeke 
komoly hajlandóságát s annak ellenére erő
szakolja öt valamely pályára.

Tekintetbe kell venni a pálya jövedel
mezőségét is! Aki azonban gyermeke bol
dogságát szivén visel', annak uem lehet ez 
az egyedül irányító szempontja.

Tévedés azt hinni, hogy csakis a nagyobb 
jövedelemmel járó, a nagyobb társadalmi 
tekinté'ynek örvendő pályákon lehet bol
dogulj.

Aki he’yeeen akar ó'etpályát választani, 
ani »k nem aaabad a fölsorolt szempontoknak 
csak egyikétől, vagy csak másikától magát 
elragadtatnia s * többit figyelmen kivül 
hagynia, hanem tárgyilagosan mérlegelnie 
keli az összea körülményeket s csakis ezek 
alapján lehet határolnia.



JÖ A. Jbt S

A helyei pályaválasztás nemcsak a gye
rekek és Mülök érdeke, hanem a nemzeté is. 
Érdeke kü'önösen most, mert a háború aa 
ország zsellemi és anyagi termelésének igen 
sok munkását pusstitja el. As elkövetkezendő 
békében pedig a hasa fölvirágoatatása min
denkitől megkívánja a legnagyobb munka
teljesítményt. Kell, hogy mindenki ason a 
pályán fejtse ki erőit, amely neki leginkább 
megfelel, ahol a legjobb, legtökéletesebb, 
legnagyobb munkát tudja nyújtani, mert csak 
as as ország lehet naggyá, amely oly em
berek munkájából épül föl, akik, kedvvel 
dolgosnak, képességeiknek,hajlandóságaiknak 
legmegfelelőbb helyen.

A pályaválasstás nehés kérdésének he
lyes eldöntésében kíván a ssülök segítségére 
lenni a Pályaválasztási Tanácsadó.

A Pályaválasstási Tanácsadó ingyenes. 
Orvosi vizsgálaton kívül tanácsot ad a 

pályaválasztáshoz szükséges összes tudnivalók 
tekintetében fiuknak és leányoknak egyaránt, 
akár ipari-, hivatalnoki, vagy más pályára 
akarnak menni.

A Pályaválasatási Tanácsadó működését 
junius 1-én kezdte meg. Működésének helyé
ről és idejéről köselebbi tájékoztatást nyúj
tanak a fővárosi iskolák kapuin kifüggesz
tett plakátok.

A tanácsot kérő gyermekek apjukkal, 
vagy anyjukkal együtt jöjjenek el s hozzák 
el iskolai bisonyitványukat is.

A Pályaválasztási Tanácsadó 
Vezetősége.

Feleségemnek.
Északi harcztér. 1916 jvn-’us 25.

JUig fajed faul harctéren küzdenek} 
Türelemmel vizeld nehéz keresztedet. 
Álmodjál mindig csak szépeket felölünk. 
Istennek áldása kiséri fegyverünk ’ /

Szived ne sajogjon, könnyed ze peregjen. 
Védjük a hazánkat bátran éz keményen. 
Ne rontsa nyugalmad a mi távolietünk, 
Nemsokára győzelmesen visszatérünk !

f. J.

A világháború krónikája.
Június 22.

Sokul és Linievka között elfoglaltuk aa 
orossok állásait. A Túrija mindkét oldalán 
éa a Svinjuchy—Gorochov—vonalon vissza
szorítottuk as oroszokat. Delbukovinában 
visszavertük as orosz támadásokat. A néme
tek a Vaux erődtől nyugatra előnyöket 
aserestek. Görögország eliogadta as entente 
követeléseit; Bkuludis miniszterelnök le
mondott.

Június 23.
As orossok előnyomuióban vannak Kuty 

felé. Rsdziviiov környékén as oroszok szá- 
moa heves támadását vnnavertük. — Lucától 
nyugatra és délnyugatra tolytatatjus előnyo
mulásunkat. — Doberdó fensik északi ssaka- 
aaán Mrsli Vrhtöl keletre, vaiamiut Dolomit 
barovonalon a Croda dél Ancona ellen intézett 
olasz támadásokat meghiúsítottuk. — As 
Orller területen több csúcsot megszálltunk. — 
Repülőink Velencét és a montaiconei olasz 
állásokat bombázták. Francia és angol repülők 
megtámadták Karlsruhel, Müblheimot és 
Tnert. A polgárt lakosság as áldozatok egész 
sorát vesztette, de kaonai kárt nem okozlak. 
Megalakult a görög kormány Zsimisz elnök
lete alatt. Balkáni harctéren a Vojusa alsó 
folyásánál osatárosás volt.

Június 24.
Bukovinában heves harc folyt Kimpo- 

iungnál. Tarnopolnál és Rsdsivi.'ovnál viss- 
ssavertük as orois támadásokat. — Volhi- j 
niábsn Linsingen hadcsoportjánál a támadás 

a Zubiljno—Vatin Zviájacse-vonalig és ason 
túl jutott előre. — Torpedójármüveink és . 
repülőink az olasz partokat bombázták. — 
A németek rohammal keresstültörtek Tbi- 
aumont páncélerődön és Flieuri falu legna
gyobb részét elfoglalták és 2673. franciát 
elfogtak. Párisban a béke mellett nagy utcai 
tüntetések voltak.

Június 2B-

Bukovinában csapataink Kimpolung és 
Jsáobéni között ui állásokba vonul ak. A 
Berhometh töl és Viznictöl délre emelkedő 
magaslatoka*  ellenség beavatkozása nélkül 
kiürítettük. — Bereztacskótól délkeletre 
visszavertük ai oroszok támadásait. — Vol- 
hyniában a Lipától északra emelkedő ma
gaslatokat elfoglaltuk, ToreByntói nyugatra 
behatoltunk az ellenség állásaiba. — Egy 
tengeralattjárónk elsüllyesztett egy olasz 
segédcirkálót és egy francia torpedórombolót. 
— A németek az yperni fronton az angolo
kat, a Mázétól keletre a franciikat vissza
verték. A török balszárny előnyomult 
Trapezunt felé, —San Salvador és Costarika 
államok oiatlakoztak az unió elleni ellen
álláshoz.

Junius 26.

Cselekvésünk teljes szabadságának biz
tosítása érdekében as Etach és Brenta 
között arcvonalunkat megrövidítettük. A 
Kutytól északra fekvő magaslatokon as 
oroszokat visszavertük. Volhyníában a né
metek Sorúitól nyugatra három kilométer 
szélességben elfoglalták az oroszok állásait. 
Zatureynát is kedvező htrc folyik a néme
tekre Dézve. As angol és francia hadsereg 
a flandriai tengerparttól a Soumma terüle
téig élén- harci tevékenységet fejtett ki. 
A rémetek aFroide Térié hegyháton vissza
vertek a francia támadásokat. A törökök 
Giian környékén vissaakergették az oroszo
kat s egész Sínekig üldözték. A kaukázua 
fronton is több orosz osztagot szét ugrasztot
tak. Az Unió újabb jegyzéket intézett 
Mexikóhoz.

Különfélék.
— Gyűjtés és népünnepély a Vö

rös Kereszt javara. A gyüj.és, amelyet 
városunk jöszivü es lelkes leányai mmt i.ó 
29.-én, Péler-Pai napján, délelőtt a város 
utcáinak sarkain, párosával eszközöltek a 
Vörös Kereszt javara, — igen szép ered
ménnyel járt, amennyiben a leányok butgól- 
kodása folytán a perselyek legtöbbje megtelt. 
A gyűjtött összeg: 595 K. 77 fillér. — 
DéiUtan a lövöldében igen látogatott nép
ünnepély voit a fentebb nevetett nemes es 
bazalias célra. A Vörös Kereszt lévai vá
lasztmányából éa Léva város polgári közön
ségéből alakult rendező bizottság által ki
váló gonddal és nagy fáradsággal összeá li- 
tott, érdekes *és  szórakoztató műsor minden 
részletében pompásan sikerült. Aa erkölcsi 
siker mellett nem maradt el az anyagi sem, 
mert aa ünnepel/ jövedelme több miut 3 eaer 
kor., amely összeg a rendezőségnek párat
lan buzgalmát éa a város lakosságának a 
mai nehéz viszonyok között valóban sok ol
dalról igénybevett, kiapadhatatlan áldozat
készségét a legfényesebben dicséri.

— A katonai emlékmű létesítésére 
alakult előkészítő bizottság junius hó 3U.-án, 
d. u. 2 órakcr, a városháza tanácstermében 
Levatich Gusztáv elnöklése mellett értekez
letet tartott, amelyen a pozsonyi honvéd
kerületi parancsnokságnak szakértői a te.ál
lítandó emlékműre két vállalkozónak a költ
ségvetését mutatták be. A bizoilság a szak
értőktől nyert a após információ utáu elv
ben Balás Farkas budapesti építőmesternek 
37.200 koronás költségelőirányzatát fogadta 
el a megkötendő szerződés alapjául és fel
kérte a szakértőket, hogy a jelzett összeg 
keretében úgy a műszaki, mint a szerződési 
részleteket intézzék el a vá lalkosóval és 
munkálatukat annak idején jóváhagyás vé
gett a bizottsághoz terjesszek be. A a elnök 
bejelentette, hogy edd.g 14.046 K. 47 fillér 
gyűlt össze az euléámü javára; ebből le
vonva a már felmerült 401 K. 97 fillér ki. ' 

adást, — a bizottság rendelkezésére ’ !• 
13.644 K. 50 fillér. A bizottság a jele, és 
kapcsán a legnagyobb sajnálattal vevén .a. 
domásu', hogy a vármegyének több, jómó. 
dunak ismert községe említésre alig m ié 
ciekély összeget juttatott a nemes és ha ». 
fias célra, — egyúttal elhatározta, hogy a 
gyűjtést kitartó és lankadatlan buzgalommal 
folytatni lógja és erősen hiszi, hogy az oh q. 
tott eredmény nem marad el.

— Esküvő. Dr. gróf Mirbad-Kosmo nos 
Emil f. hó 22.-én tartotta esküvőjét a buda
vári koronázó templomban özv. báró Bcrénoi. 
né Kelecsényi Irénnel.

— Visszavont hirdetmény. L 
város rendőrkapitánya a munkabérekre 
vonatkozóig kibocsátott hirdetményét — 
mivel a vármegye ezen ügyben már in! z. 
kedett — a mai nappal hatályon kívül 
helyezte.

— VáltozAs a főglnin. tanári ka
rában. A kegyesrendi kormány a lévai iő- 
gimnáz um tanári karában a következő vál
tozást eszközölte: Hinkovits Ferencet, a fő- 
gimn. általánosan tisztelt igazgatóját, több
ször megismételt saját kérelmére, Lévan való 
meghagyása mellett, az igazgatói teendők e|. 
iátauától felmentette s igazgatóvá Károlyi 
János tanárt nevezte ki Vácról. — Bayy 
József Magyaróvárra s onnan Gáspár Ferenc 
helyeztetett Lévára. — Amidőn őszinte saj
nálattal vesszük tudomásul tiinkovits Ferenc
nek ak igazgatói állásról való felmentését,
— az uj igazgatót és az uj tanárt a legezi- 
vélyesebben üdvözöljük körűnkben.

— A tanonciskolák záró-ünnepé
lye. A lévai kereskedő- és iparostanoncis- 
iiolák aa 1915—16. tanévben megszakítás 
nélkül és az adott viszonyokhoz képest a 
legjobb eredménnyel végezték munkájukat 
s a tanévet junius hó 25.-én, ma egy hete, 
délelőtt 11 órakor, a városháza nagytermé
ben szépen sikerült záró-ünnepséggel fejez
ték be, amelyen a kereskedők, iparosok és 
a tanügy iránt érdeklődők nagy számmal 
vettek részt. Az ünnepséget a lanoncok a 
himnusz eléneklésével nyitották meg. (ha
vaid László és Daimady József ügyesen és 
érzéssel szavaltak egy-egy hazafias költe
ményt. Ghimessy János, as iparostanonciskola 
igazgatója, lelkes beszédében üdvözölvén a 
kedves vendégeket, köztük elsősorban ifj. 
Klam Ödön főjegyzőt, mint az iskolákat feu- 
tartó varosnak kiküldött képviselőjét, — az 
ifjúságot erkölcsösségre, hazaszeretetre és 
az iparos pályának megbecsülésére bűzd - 
tóttá. Ezután a jutalmak kiosztása követke
zett. A kultuszminiszter ái'al engedélyeseit 
50 koronát Osívald László III. oszt, aszta- 
lostanonc kapta. A Lévai Casino kétezer 
koronás jubileumi alapítványának kamataibó 
Hoch Ernő UI. o. kereskedő, — és Chapni 
János Hl. o. iparostanonc 40—40 körönt 
jutalomban részesültek. Aa iparoatanonciskola 
igazgatója által szorgalmaz tanulók jutáim*  
sására gyűjtött 200 korona összegből : Ürgi 
J mos, Weisz bándor 111. o. t. iparostanor 
cok 10—10, — Daimady József, Lukács 
Ferenc II. o. t. 20—20, Hornyák Jáno , 
Kodarik Autal, Kuiavi Mihály, hlyilaz Jáno 
bsbó János, S.pos Gyula, Vörös Karoly 5—:
— Baunth Gyula, Vörös József 1. o.
20—20, — Molnár Lajos 10, — Bartoi 
1-ivau, S.ugei Sándor, Trgo Gusztáv, Béli 
József 5—5, — as elökésaitö osztályból 
Bosánszky József, Bárlfay Mihály, Koszt 
lányi Ernő, Kaliak János, Lstharidesz Is - 
ván. Oberfranc János, Povraznik litván 5— 
korona jutalmat kaptak. — Egy-egy érd< 
kés könyvvel jutalmaztattak; Bstkó Anta 
Sinkó János, Balgó Mihály, Konkoly The; 
Bsla, Kocsis Jenő, Bchüszler Oszkár kere 
kedö, — Gregány M.bály, Baranya Lászi , 
Pomothy Fereuc,Prssatoláusaky László, Mai- 
rer László iparostanoncok. — A város ne 
vében a főjegyző őszinte elismerését és !><- 
szünetét fejezvén ki az iskolák tanítóinak 
nehéz viszonyok között tanúsított buzgó l 
radozásáért, a tanoncok szivére kötőtű, 
bogy teljes igyekezettel iparkodjanak pály 
jukuu annak idején a legjobban érvény' 
sí ui. Aa iskolától tanulótársai nevében 
Osava d László megható szavakkal vett bú
csút. Az ünnepséget a szózat eléneklése 
zárta be.
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— A vásárok korlátozása. A híva- 

taloa lap “* eKX hete köaölte a koriuAny- 
uak a háború tartamára a vásárokat korlá
tozó rendeletét, amely szerint az eddig >öbb 
napra terjedő orsságos vásároknak csak első 
napján lehet vásárt tartani. Ahol eddig he
tivásárt hetenkint kétszer tartottak, ott ez
után csak aa egyik napon, a vasárnaphoz 
közelebb eső napon, ssabed hetivásárt tar
tani. Az olyan városokban és községekben, 
ahol eddig hetenkint csak egy hetivásár 
volt, a törvényhatóság elhatározhatja, hogy 
a jövőben csak két hetenkiut egyszeriegyen 
hetivásár. A julius hó 1.-én éleibe lépett 
rendelet alapján Léva város tanácsa elhatá
rozta, hogy Léván ezentúl osak szerdán 
lesz hetivásár ; — az országos vásárokat pe
dig három nap helyett egy napon — hétfőn;
— a jakabnapi vásárt júli. 24-én, a mihály- 
uapit szept. 26-én és a katalinit novemb. 
20-án jogják megtartani.

— Doktorrá avatás. Műnk Károly, 
tirtalékos hadnagyot, az első és másodosz
tályú ezüst vitézség! érem tulajdonosát, mint 
értesülünk, — junius hó 28.-án, a budapesti 
in. kir. tudományegyetemen a jogi tudo
mányok doktorává avatták.

— Hadi érettségi. A hadvesetöseg 
által szabadságolt önkéntesek részére a fő
gimnáziumban tartott egy hónapos elökészitö 
tanfolyam junius bó 24.-én fejeztetett be. A 
tanfolyam hallgatói vizsgát tette*-,  amelynek 
vezetésével s a bizottságban való elnökléu- 
sei a miniszter Sinkovits Ferenc főgimD. igaz
gatót bizta meg, A vizsga sikere alapján 
érettségi bizonyítványt kaptak a tanfolyam 
össses hallgatói ; és pedig : Babics Kálmán, 
Jedlicska János, Jelinek Berná', Kari József, 
Kálmán LáBaló, Marmorstein Ernő, Nedeczky 
Szilárd, Oavald József, Sinkovits Miklós, 
Ssoff Béla, Székely Lajos.

— Nyugdíjazás, tizmethanovics József 
Körmöcsbánya város polgármestere — hi
vatkozással megrongált egészségi állapotára
— nyugdíjaztatása iránt kérvényt nyújtott be.

— Helyőrség Körmöczbányán. A 
hadügyminiszter Körmöozbánya beyörség 
iránti kételméuek helyt adott ée a 25. sz. 
hegyi tüséresrednek Hajmáskérröl Körmöc
bánya városba való áthelyezését engedélyezte. 
A tüzérezied pótütegéuek áthelyezése e hó
nap elején fog megtörténni.

- AF. M. K. E igazgató választ
mánya a napokban üraus litván főispán 
elnöklete alatt ülést tartott Nyitráu. Miután 
aa elnökség méltóképen emlékezett meg az 
elhunyt dr. üyürky üaza ügyv. aleluök ér
demeiről, a ki 34 évan át önzetlenül szol
gálta a magyarság ügyét, a gyűlés elhatá
rozta, bogy sírját emléktáblával jelöli meg s 
nevére gyűjtés utjáu egy 10,000 koronás 
tanítói jutaomalapot létesít. Az ügyvezető 
aleluöki teendők ellátásával a gyűlés egy
hangúlag Thuróczy Károly cs. és kir. ka
marást, Nyitravármegye alispánját bisla meg, 
aki készséggel vállalta is az adást. As el
nökség jelentése részletesen beszámolt erű
én a háborús gyermekkertek érdekében meg

indított mozgalomról, amelynek sikerét biz
tosítja, bogy as ügyet magukévá tét ék dr. 
Csernoch János biboroa-herczegprimás, a 
belügyi kormány, a püspö-ök, a főispánok, 

ispánok és kir. tanfelügyelőt. Az egyesü
let területén Nyitra, Árva, Bzepes megyék
ben máris több háborús gyermekkort telje
síti gyermekvédelmi hivatását. As egyesület 
ezenkívül íití óvodát tart fönn, 19 iskolával 
kapcsolatosan magyar beszélgetési tanfolyamo
kat létesített, amelyeknek vesetői a néhai 
Kepcsik János alapból 2322 korona tisate- 
'etdijat kaptak, azonkívül a Felvidék tíz 
vármegyéjében 227 nép és ifjúsági könyvtára 
' »n a nép kesén. A gyűlés végül elhatározta, 
hogy a rendelkezésre álló 5 tanítói jutal
mat az idén egy-egy hontmegyei, trencaén- 
aegyei, nyitramegyei, ssepesmegyei és liptó- 
megyei tanítónak adja ki.

— Végbizonyítványt kapnak a 
eanyok la. A vallás- és közoktatásügyi 

miuisster rendeletet adott ki, mely szerint 
*s elemi népiskolák azon lo'nynövendékei, 
•kik a VI. osztályt elvégezték, szintén törzs- 
sönyvbe vezettessenek és részükre végbizo- 
byitvány éllittassék ki. O yan vizsgát azon
ban, milyent a VI. osztály elvégzése után a 
“ukna'z kell tenniük, a leányoknál nem k:- 
Tán a miniszter.

í zi Emésztési zavarok csecsemők 
nél, hasmenés, hánysaékelés, bélhurut stb. 
mindig csak helytelen táplálás következmé
nyei és e rettegett betegségek már sok 
gondot éa bánatot szereztek az aggódó 
szülöknok. — Ha azt akarja, hogy gyerme
ke egy igazán jóízű és könnyen emészthető 
táplálék mellett szépen fejlődjék, úgy adjon 
kedvencének Neatlé-féle gyermekháztól. — 
Próbadozokat teljesen díjtalanul küíd a 
Henri Nestlé cég, Wien I. Biberstrasse 30. e.

Misztikus előadások az Apolló 
mozgószillliázbau. Érdekes világjáró em
ber erkezett tegnap varosunkba Alexander 
M. és neje a hírneves berlini illusionista pár 
személyében. Alt xauder M. és neje a közis
mert lllusionista pár, a spanyol telepatistanö 
közreműködéssel tartaaaü szombaton és va
sárnap Julius hó 1.-én és 2.-án az Apolló 
mozgossinházban előadások szombaton este 
9 órakor és vasárnap 4, 6 és 9 órakor. Be
mutatóra kerülnek a teiepathia újabb szen
zációi és a lélekvándorlás, amit még Magyar
országon sohasem mutatlak be. A modern 
mágika, gondolatolvasás, valamint spiristikai 
mutatványok kerülnek színre. Felhívjuk a 
közönség figyelmét az érdekes estélyre. 
Azonkívül mozi előadás Misterhat legújabb 
háborús képek Hősuö a fronton aktuális 
dráma 4 felvonásban és M xi szerelemből 
fodrász less rendes helyárak.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonok, jóbarátok és isme

rősök, kik férjem, illetőleg édes atyánk 
olhunytával bennünket ért mélységes fájdal
munkat jóiesö részvétükkel enyhíteni ipar
kodtak, fogadják ezúton leghálásabb köszö- 
uelünket.

özv. Deutsch Gáborné 
Deák Adolf 

Neumann Arnoldne 
Bandler Miksane 

Hoiczer Viktorne

Az anyakönyvi liivatai bejegyzése
1916. évi jun. hó 25-től 1916, évi jun. hó 2-ig.

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve l

K ram mer Béla Szvetlánsski M aria r. kath.
özv. Váradi József Akács Anna r. kath.

Halálozás.

az elhunyt neve Kora A halál oka

Szabó Laiosné 
Schreier Ferenczné

67
52

éves
e

Agy vérzés 
Méhr^k

ld. Gál János özv. 76 Ag'. kimerülés
Ch ebovics Janosné <|6 Szervi szivbaj

3511—1916. szám.

Hirdetmény.
A szőlőtermelő közönség fgyeimébe 

ajánlom, hogy az 58369—1916 ea. F. M. 
rendelet szerint a raffiaháncs, de sőt a juta 
és kenderfonal beszerzése is elegendő 
mennyiségben nemcsak a mai viszonyok 
között de még a közel jövőben sem lesz 
lehetséges s ezért figyelmeztet arra, hogy 
szölökötösésrre — amint aa hajdan általában 
gyakorlatban volt — a kötöiö sás, a kézzel 
csépelt u. n. zsúp rossBaalma, továbbá a 
hárBÍzháncs és as iszalag, nemkülönben a 
tengeri ősidé vagy cauhé (sőt boritó 
levél), a még gyenge hajtások kötözésének 
kivételével és a ssálvesizök leLötösésére a 
fűzfavessző és a 6—8 m- vékony éa kellő 
hossau’águ darabokra már előre feldarabolt 
lágyított vasbuaal (sodrony) is egészben jól 
használhatók.

A sás és szalmafélék közvetlen használat 
előtt vízben áztatandók, mint általában vala
mennyi növényi erede’ü U oaő anyag, hogy j 
hajlékonyt 6* “'VÓMágot nyerjenek.

Felhívom a birtokosságot, hogy a szóban 
forgó anyagoknak e célra teendő megszedő - 
tése és biztosítása iránt saját jól felfogott 
érdekében okvetlen és még idejében intéz
kedjék.

Léva, 1916. évi junius hó 24. 
polgármester helyett : 

ifj. Klaiu Ödön, 
főjegyző.

Kiadó lakások és bolthelyiség.
A Lévai Takarék- és Hitelintézet 
székhazában egy emeleti lakás, 
mely Petőfi- és Széchényi-utcákra 
néző 6 utcai szoba, konyha, élés
kamra, pince és padláshelyisé- 
gekböl áll, 1916. október l.-töl 
kiadó. Ugyanott egy a földszinten 
levő, a Petöfi-utcára nyíló 
bolthelyiség s kapcsolatos udvari 
szoba, konyha, pince és padlás 
— 1916. július l.-töl kiadó. —

Bükk tűzifa eladási hirdetmény.
A beszterczebányai püspökség 

tulajdonát képező garamszentkereszti 
uradalomban fekvő erdőkben a lefolyt 
és tavasszal kitermelt és az erdőben a 
tő mellett saranyokban fekvő bükk 
tűzifa, m. p ;
a kiszelfalusi határban . 671 ürkbm.
az ókörmöczkei „ . 460 „
és a bartosi „ . 660 „

összesen: 1791 ürkbm.
szóbelivel egybekötött Írásbeli verseny
tárgyalás utján az alulírott irodájában 
folyó évi julius hő 18 án délelőtt 11 
órakor el fog adatni.

Kikiáltási ár ürköbméterenként 
6 korona.

Írásbeli ajánlatok csak az árve
résre kitűzött óráig fogadtatnak el, 
táviratok és utóajáulatok érvénytelenek.

Írásbeli ajánlatokban kijelentendő, 
hogy az ajánlattevő a felfektetett ár
verési feltételeket ismeri és azokat 
elfogadja. Személyesen megjelenő ér
deklődők pedig tartoznak azokat az 
árverés megnyitása előtt aláírni.

A tűzifa, mely legkésőbben 1917. 
évi február hó végéig az uradalmi 
területről lesz eltávolitandó, a helyszí
nén fog a vevőnek az árverés alkal
mával megállapítandó napon, illetve 
napokou átadatni.

A szállításra szolgáló erdei utakat 
oly áll pótban, amiuőbeu az átadáskor 
találtatnak, az uradalom minden további 
kötelezettsége nélkül a vevő használ
hatja, idegen birtokon is pedig tartozik 
a vevő a szállítási jogot saját költsé
gén megszerezni.

A szállítás közben netalán okozandó 
károkért a vevő felelős és oly esetben 
megnyugszik a vevő az urad, erdőtiszt 
által egyoldalulag megállapított kár
összegben és azt az értesítés vételétől 
számitott 8 uapon belül megfizetni 
köteles.

Az uradalom által használt fuva
rosokat a vevő uem veheti igénybe.

Az átadott tűzifában az átadás 
után netalán előforduló károkat egyedül 
a vevő viseli.

Püspöki erdőhivatal Lutilla, 1916, 
junius hó 21.

Mihályfi Mihály s. k.
erdőmester,
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Gr a z d.é.lcn a 1c
CBéplés-hez, gőzszántáa-hoz 
elsőrendű KOSZÉN kapható 
S1NGER IZIDORnál (LÉVA)

Házi fűtéshez is 

köszenet-kokszot 
állandóan tart raktáron.

Ügyes pesti szabó nő leg
divatosabb ruhákat készít 
esetleg házaknál is BACSÓ 
KATICZA Léva Eölvös-ü- 17.

Ili moziba
IVlAmegyünk
Az Apollo mozgószinház 

műsora érdekes,

NYULTENYÉSZTÉS 
miután nyultenyészetemet feloszla
tom, eladásra kerül az egész állo
mány „ezüst orosz prémnyúl,“ — 
anyák 1—5 hónaposak, ketrecek, 
felszerelések stb . ifj Lakner Lász- 
— Ióné Léva. László-utca 17. —

Kiadó lakás
Közhírré tétetik, hogy a Honvéd-utc
24 szám alatt levő, városi tulajdc t 
képező, 4 szoba, fürdőszoba, konyha 
és más helyiségekből álló úri lak. s 
udvarral és kerttel együtt azonnal 
bérbevehetö. Bővebb felvilágosítást 
és a házat megmutatja: Bodó Sándor 
városgazda.

Nagy 

üzlethelyiség 
kiadó

Bővebbet , BARS' kiadóhivata

lában Léván.

Piactéren, r.&gy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült lázán.tan nagy választékú 

állandó gépkiállítás tan berendezve 
Hazai gyáittcányu gépek: 

Garzíéle mctcick nirden nrgysfgban Bcpferr és 
Schisntz íöicíéyló leizletek, eleteti DCelíchár télé 
veicgSpek, láckei-lele elek es lalajn ti elő e.zköiök 
valamint miden e sasiba vrgó gépek és géprészek 

Vi Éghiiü EAI1D lánczoslulak.
BV Legjobb mirőségü la’ <rn ary kan rak elkészítése 

es ftlalhieta jui; rjcs éráiban,

Ragályok ellen

most igen alaposan kell védekeznünk, mert 
kolera, ví rheny, kanyaró, typbua, himlő éa 
egyéb r; gályoa betegségek most fokozottal b 
éröv dl lépnek fel, mint más időkben, miért 
is szükséges, hogy minden háztartásban egy 
megbízható fertőtlenítő szer kéznél legyen. A 
je'eukor legmegb zhatobb fertőtlenítő szere a

MG

Lysoform
szfg’alaD, r cm nergeiö, olcsó éa eredeti 
üvegekben I kor. 25 fill , minden gyógyszer
tárban éa drogériában k pbató. Hatása Löff- 
ler, Vértan, P^ tik, Vas stb. intézeteinek 
vizsgálata f-zeiint g)<r» es biz te a, miért ia 
az éáezeá OrvoBok betegágyak f rtötlenitésére, 
autiseptikrs kötözés*  knél (seb»kre és daga- 
ua'okra) kéz- és arcn osásra és ragályok el- 
háritábára, btb, mindenkor ajailjak.

3-
KERN TESTVÉREK

FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEPÉSE 
mm ni mm íuí. LÉVÁN. TiMmm

Lysoform-szappan
firom gyenge pip rtszappan, lyeoformot tar
talmaz és antistptikus hatása. Alkalmazható 
a legkényesebb bérre ís ; szépíti, megpuh tja 
és illatossá teszi a bőrt. Egy kisellet és Ön 
a jövőben kizáróbg ezt a szappant fogja 
használni Ára 2 K.

Fodormenta

l

Legjobb íüszei- és csen.egeáiuk
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj.
Legjobb minőségű kávék.

„Glória*  pörkölt kávé különlegesség. 
Cserr.egebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vásáruk és kouj halelsieieiesi cikkek.

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház
tartási cikkek. Viuentb óséidsuysk, icirtlok es vasalók.

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczéivilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gé^szij gyári áron. 
Összes kerti-, n-ezógazdasagi , méhészeti és t e,caidai ági sserszáuiok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet náa, vasgerendák, horga
nyozott ecdrcnyíonat keiités nagy raktára. — — 

KATONAI evőcsésze, thermos, kulacs, gycrslciialó, elun uhum ivópchár, 
hátizsák, villamos zieblaupa. Cenipolin vishat eu tciiestes íaktáia.

lysoform

Eredeti üvegje 2 korona.

erősen sn'iseptikus hatású szájviz. .Szájbűzt 
rögtön és Lycmtalanul eltűntet és a fogakat 
koijzt rválja, Hasz- álandó tevábbá orvosi i tr- 
sitág szerint tcroklobuál, gégebán'almaknal, 
és nátha esetén gurgulázásra. Néhány csepp 
elegendő egy fel pohár vízre.

Az í.eszes lysoform készíméiyek kaphatók 
minden gyógyszertárban és drogériában. Kí
vánatra bárkinek Ingyen és bérmcntve meg- 
küldjük ■> „Egéii.ég i. fertatieoUé." cl- 
u {i rrdekes könyvet.

Dr. Keleti és Murányi 
vegyészeti gyára Újpesten.

■ ■ ■»


